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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Avbryta ordinarie planering för valborg 
2021 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden föreslås besluta  

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i föreliggande ärende 
2. att i likhet med 2020 avbryta de ordinarie förberedelser inför Valborg som 

kommunen gör, tillsammans med samverkande parter 

 

Ärendet 
Pandemin fortsätter och den andra vågen pågår för närvarande med svåra 
påfrestningar på vården som följd. Skarpa restriktioner begränsar möjligheterna till 
allmänna sammankomster.  
 
Regionens smittskyddsenhet bedömer att det sannolikt inte kommer att vara lämpligt 
smittskyddsmässigt eller ens lagligt med större tilldragelser som samlar många tusen 
individer samtidigt på gator och torg vid valborg, oaktat vilken vaccinationsgrad som 
uppnåtts. 
 
Även om det återstår tre månader till sista april finns det därför skäl att redan nu 
besluta om att avbryta de ordinarie valborgsförberedelserna som kommunen gör 
tillsammans med samverkande parter. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, i samråd med den styrgrupp för 
Valborg där bland annat Länsstyrelsen, Uppsala Universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Polismyndigheten och Region Uppsala ingår.   

Datum: Diarienummer: 
2021-02-20 KSN-2021-00227 

Kommunstyrelsen  
Tjänsteskrivelse till krisledningsnämnden 
 
Handläggare:  
Anders Fridborg, Charlotte Skott 
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Föredragning 

Dagarna kring sista april samlas ett normalt år uppemot 150 000 personer i Uppsalas 
centrala delar, varav en stor del är inresande besökare och studenter från andra 
lärosäten, för att ta del av ett traditionsenligt valborgsfirande. Det finns ingen 
övergripande arrangör av evenemanget då programmet består av många olika 
programpunkter från ett flertal arrangörer, och även av omfattande spontana 
sammankomster i till exempel Ekonomikumparken och Slottsbacken.  

Sedan ett antal år sker dock en samordning genom en aktörsgemensam styrgrupp, ledd 
av Destination Uppsala på kommunstyrelsens uppdrag. Ett Servicecenter hanterar 
löpande, operativ samordning under dagen, och beredskapsplaner för eskalering vid en 
mer storskalig händelse tas fram. Vid Ekonomikumparken sker normalt vissa 
trygghetsskapande åtgärder liksom sanitets- och renhållningsåtgärder. 

Samverkansaktörerna i styrgruppen arbetar med ett tryggt, snyggt och säkert firande i 
fokus. Smittskyddsenheten i Uppsala har bidragit med ett underlag för diskussion 
rörande Valborgsfirande i Uppsala 2021, Bilaga 1. Styrgruppen har, mot bakgrund av 
smittskyddsenhetens underlag, kommit fram till att givet den pågående spridningen av 
coronavirus och de åtgärder som regering och myndigheter beslutat om, det idag saknas 
förutsättningar att planera för ett valborgsfirande med den inriktning som 
samverkansaktörerna strävar mot.  

Nu gällande begränsningar avseende offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster kommer med största sannolikhet att finnas kvar i någon form i slutet av 
april. Folkhälsomyndighetens allmänna råd till allmänheten om att undvika 
smittspridning gäller till den 30 juni 2021. Konsekvenserna av den nyligen beslutade 
tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, pandemilagen, som har giltighet till den 30 september, går i dagsläget inte att 
förutse. Det är dock sannolikt att regeringen under våren kommer att, med stöd av lagen, 
införa nya begränsningar avseende till exempel parker och andra platser som är öppna 
för allmänheten, om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning. 

Även om personrörelser mellan olika delar av landet just nu inte omfattas av tvingande 
föreskrifter, finns det tydliga råd och rekommendationer att undvika dessa. Då resor från 
exempelvis studenter vid andra lärosäten normalt bokas med god framförhållning är det 
viktigt att tidigt skicka en tydlig signal om att det även i år inte kommer att bli ett 
traditionellt firande med stora folksamlingar i Uppsala. Detta bör också göras då flera av 
de större arrangemangen, som forsränningen, kräver omfattande förberedelser och 
därmed behöver besked i god tid.  

Parterna i styrgruppen är överens om att ställa in de offentliga arrangemang som 
parterna ansvarar för inför valborg, och föra dialog med andra parter om att agera i linje 
med detta. De arrangemang som parterna ansvarar för är: 

• Mösspåtagningen 
• Forsränning  
• Ekonomikumparken 
• Sillunch på Uppsala Konsert och Kongress 

 
Parterna kommer vidare att verka för en samordnad kommunikation i frågan med ett 
samstämmigt budskap och gemensam avsändare. De aktörer som ingår i samverkan: 
Uppsala Universitet, SLU, Uppsala Kommun, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala, 
Polisen, Länsstyrelsen och Destination Uppsala.  
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Viss fortsatt, anpassad planering kommer att ske inom ramen för denna samverkan, för 
att kunna hantera eventuella uppkomna situationer relaterade till Valborg och framför 
allt fortsatt samordning av kommunikationsinsatser. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna kommer att vara positiva, då vissa inhyrningar inte 
kommer att behövas.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 
• Bilaga 1, Underlag för diskussion med Destination Uppsala rörande 

Valborgsmässoafton 2021, från smittskyddsenheten i Uppsala 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 

 



 

  
 
Smittskyddsenheten 
Dag Hammarskjölds väg 60  │  751 85 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-55 29 01  │  org nr 232100-0024 

 www.regionuppsala.se 
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Underlag för diskussion med Destination Uppsala rörande 
Valborgsmässoafton 2021 

Aktuellt läge 
Det råder covid-19 pandemi sedan mars månad 2020. En andra våg av omfattande 
smittspridning i hela samhället pågår sedan oktober månad. Som resultat av denna ser vi 
en mycket tung belastning på slutenvården med många insjuknade fall som kräver 
sjukhusvård, varav en andel mycket resurskrävande och långvarig intensivvård och nya 
covid-19-orsakade dödsfall bland de äldsta i befolkningen. Vaccination mot Covid-19 
inleds under dessa första veckor av januari och kommer nå den breda befolkningen under 
april månad om leveransprognoser håller. 
 

Prognos april 2021 
Covid-19 pandemin kommer med säkerhet inte vara överstånden i april 2021. Graden av 
pågående samhällssmitta vid det laget är inte möjlig att förutspå. Omfattningen av då 
genomförd vaccination av riskgrupper och övrig befolkning kommer påverka 
smittspridning i samhället och sekundärt belastningen på sjukvården.  
Med all sannolikhet kommer någon form av allmänna råd för den enskilde och för 
verksamheter och arbetsgivare att ligga kvar. I nuläget ser Folkhälsomyndigheten en 
horisont fram till juni 2021 för de basala råden. Förbud mot allmänna sammankomster 
har följt de allmänna råden i tid och kan förmodligen finnas kvar i något format även då.  
 

Bedömning rörande valborgsfirande Uppsala 2021 
Det förefaller med anledning av pågående Covid-19 pandemi inte rimligt att räkna med 
att ett traditionellt Valborgsfirande kan gå av stapeln heller 2021. Delar av ett firande kan 
troligen arrangeras, i synnerhet om vi hunnit få en bra vaccinationstäckning i 
befolkningen och epidemikurvorna varit på låg nivå en tid, men det kommer sannolikt 
inte vara lämpligt smittskyddsmässigt eller möjligt lagligt med de större tilldragelserna 
som samlar många tusen individer samtidigt på gator och torg.  
 
 
Anna Gillman 
Biträdande smittskyddsläkare 
Region Uppsala 
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